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Програма за подкрепа на студенти 
Указания за кандидатстване 

Фонд „ФМИ Инициативи“ 
 
 

1 . Цел на програмата 
 
Основна цел на програмата е да подкрепи финансово мотивирани студенти (редовна форма на 
обучение) от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Свети 
Климент Охридски“ да развият уменията си и да реализират потенциала си в избрани от тях 
научни дисциплини, които да изучават в чуждестранен университет, в някоя  от страните членки 
на ЕС.  
Програмата подпомага следването на студенти от ФМИ по време на студентска мобилност с цел 
обучение с месечна финансова подкрепа до максимум левовата равностойност на 400 Евро 
месечно, в зависимост от страната на обучение. 
 
Фонд „ФМИ Инициативи“ измерва своето въздействие от програмата чрез броя студенти от ФМИ 
на СУ, развили се професионално в определена научна дисциплина и получили, нови знания и 
умения, както и с личностното израстване на всеки един от подкрепените студенти. 
 
2. Допустими инициативи и продължителност 
 
За финансиране ще бъдат смятани кандидати, които: 

 Са одобрени за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за съответна 
учебна година за един/два учебен/учебни семестър/семестъра; 

 Записаните курсове от студентите в техния Learning Agreement (LA) са одобрени от 
Факултетните координатори по програма Еразъм+ на ФМИ-СУ и приемащия университет. 

 Имат добра мотивация за постигане на резултати от участието си в студентския обмен. 
Срокът за студентския обмен е с начална дата не по-рано от 01 септември 2018 г. и крайна дата 
31.08.2019 г. 
 
3. Кой може да кандидатства? 
 
За финансиране могат да кандидатстват български граждани, живеещи постоянно в страната на 
възраст до 35 г., които са одобрени за студентски обмен. 
 
Един студент може да получи финансова подкрепа не повече от два пъти, в две различни 
издания на Програмата.  
 
За втори път могат да кандидатстват само студенти, на които отчетите са представени и 

одобрени от Фонд 
„ФМИ Инициативи“ и които имат поне 20 признати кредити по специалността след проведената 

първа 
мобилност с цел обучение. При оценката на кандидати за втори път в програмата, ще бъде 

включена и 
оценка на начина, по който са представени отчетните им документи. 
 
Допустимите кандидати трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии: 
 



2 

 

 Да са във възрастовите граници, изисквани от програмата. 
 Да са български граждани.  
 Да се обучават в редовна форма на обучение във Факултета по математика и 

информатика на Софийския университет.  
 Да искат да се развиват професионално в избраната от тях специалност в бъдеще. 

 
 
 
 

4. Финансиране 
 
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат, зависи от страната, 
за която е одобрен неговият студентски обмен. 
За страните от Централна и Източна Европа, максималният размер е левовата равностойност на 
200 Евро месечно, за не повече от 6 месеца. 
За страните от Западна Европа, максималният размер е левовата равностойност на 300 Евро, 
месечно, за не повече от 6 месеца. 
За страните от Скандинавския полуостров, максималният размер е левовата равностойност на 
400 Евро месечно, за не по повече от 6 месеца. 
 
По преценка на организаторите, одобрен кандидат може да получи по-малка сума от тази, за 
която е кандидатствал. 
 
4.1. Допустими разходи 
Всички разходи, свързани с престоя на студента в страната, в която е одобрен за мобилност с цел 
обучение по програма Еразъм+, а именно – изхранване, местен транспорт, закупуване на 
литература и др. 
 
4.2. Недопустими разходи: 

 транспортни разходи между България и страната на обучение; 
 разходи за лечение и други от подобен характер; 
 заеми и/или лихви по дългове; 
 глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; 
 глоби за закъснения с полет; 
 пътни глоби; 

 
5. Начин на кандидатстване 
 
Необходимите документи за кандидатстване са: 

 Формуляр за кандидатстване. 
 Формуляр с данни на лице – препоръчител на кандидата. Лицето трябва да е щатен 

преподавател от ФМИ на СУ. Формулярът с данни съдържа три имена, академична 
длъжност, научна степен, катедра, служебен телефон и служебен e-mail на лицето, което 
би дало препоръка на кандидата при поискване. Формулярът с данни е подписан от 
препоръчителя, с което той удостоверява готовността си да изготви препоръка на 
кандидата при поискване. Препоръчителят подписва и декларация за неналичие на 
конфликт на интереси и на роднински връзки. 

 Сканирано копие на подписания от Факултетните координатори на ФМИ-СУ и 
приемащия университет LA на кандидата. 

Необходимите за кандидатстване формуляри и декларации могат бъдат открити на сайта на 
ФРГИ: www.frgi.bg.  
Задължително условие е формулярът да е попълнен лично от самия кандидат. Във формуляра 

http://www.frgi.bg/
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се попълва цялата необходима информация, като се използват полетата под съответните точки 
във формуляра.  
 
Изпратете пакета за кандидатстване, състоящ се от:  

1. Формуляра за кандидатстване, в Word формат; 
2. Декларация от формуляра, подписана и сканирана; 
3. Попълнен формуляр с данни на лице – препоръчител на кандидата и декларация от 

препоръчителя за не наличие на конфликт на интереси и на роднински връзки, 
подписана и сканирана; 

4. Копие на подписан LA на кандидата; 
 
като прикачени файлове  на едно електронно съобщение на адрес: konkurs@frgi.bg, преди 
крайния срок на конкурса (25.11.2018 г.). 
 
Няма да се разглеждат кандидатури, за които необходимите документи са изпратени с отделни 
съобщения, по различен от указания начин, на различни платформи за пренос на данни или на 
друг електронен адрес. 
 
 
 
 
При получаването на пакета за кандидатстване, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че 
електронното писмо е получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не 
могат да бъдат отворени или пък не са получени в електронната пощенска кутия на конкурса по 
технически причини. ФРГИ не отговаря на телефонни запитвания за това дали определено 
предложение е получено. ФРГИ публикува списък с всички постъпили предложения до 2 дни 
след крайния срок на конкурса.  
След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидатът 
трябва да представи следните подкрепящи документи: 

 лична карта; 
 номер на банкова сметка в български лева. 

 
6. Оценка на кандидатурите: 
 
Оценката и избора на кандидатите става на два етапа: 
 
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса:  
Кандидатури, които не отговарят на формалните изисквания, а именно нямат попълнени и 
подадени всички изискуеми за кандидатстване документи, се отхвърлят и не подлежат на 
качествена оценка. 
 
Втори етап: Качествена оценка: 
Обсъждане на постъпилите кандидатури и оценка на тяхната мотивация.  
 
Критериите за оценка и класиране на кандидатите са: 
а) Успех от положените изпити от кандидата (въз основа на изготвени справки от системата СУСИ 
от Факултетния координатор по програма Еразъм+ за всяка от представените кандидатури; 
а) Съответствие на кандидатурата с целите на програмата; 
б) Ясно поставени цели за лично развитие в областта на записаната специалност във ФМИ; 
е) Ясно поставени цели за конкретната мобилност с цел обучение (записаните курсове в LA). 
 
За Фонд ФМИ Инициативи е важно качеството на формуляра, (как е описана мотивацията на 
кандидата, каква е формулираната цел, каква е препоръката, и др). 



4 

 

 
По преценка на организаторите, „Фонд ФМИ – Инициативи“ при ФРГИ, някои от кандидатите 
могат да бъдат поканени за среща с цел допълнителна информация и уточняване на тяхната 
кандидатура. Поканата за среща с представители на организаторите към определени кандидати 
не означава, че кандидатът ще получи финансиране. Неявяване на срещата при отправена 
покана, означава отпадане от процеса на оценка. При невъзможност за лична среща такава 
може да бъде осъществена чрез интернет. 
Организаторите не отговарят на каквито и да било анонимни запитвания, коментари, бележки и 
др. Организаторите не предоставят консултации по качеството на определена кандидатура. 
Фонд „ФМИ – Инициативи“ при ФРГИ предоставя консултации само и единствено по отношение 
на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по 
електронна поща.  
Организаторите не дават мотиви за отказ от финансиране. Кандидатите, представят 
предложенията си в конкурса доброволно и не могат да имат каквито и да било искания за 
компенсации по отношение на участието им в конкурса.  
 
Краен срок за подаване на предложенията: по електронната поща е 25.11.2018 г., до 24:00 часа 
Всички кандидати ще получат писмо по електронната поща от организаторите, че са одобрени 
/ не са одобрени съответно.  
 
За одобрените кандидати подписване на договори и срок на изпълнение на проектите: 
01.12.2018 г. – 30.09.2019 г. като: 

1. Получават съобщение за одобрение на кандидатурата им за финансова подкрепа от 
Фонд „ФМИ Инициативи“ за месеците на одобрена мобилност с цел обучение по 
програма Еразъм+; 

2. Подписват договор за финансиране и го връщат подписан и сканиран; 
3. В седем дневен срок след приключване на мобилността се свързват с представителя на 

ФРГИ за Фонд „ФМИ Инициативи“ и уреждат всички документи и подават необходимите 
отчети по предоставената им финансова подкрепа.  

 
 
Съхранение на лични данни 
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за 
набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. 
Личните данни ще послужат за идентифициране на кандидатите в конкурса и съответното им 
финансиране. 
Кандидатите  дават съгласието си Фонд ФМИ – Инициативи“ при ФРГИ да използват имената им 
в публичните съобщения, свързани с конкурса за финансиране. 
 
Други 
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите указания, подлежат на конкретно 
решение от страна на Фонд ФМИ – Инициативи“ при ФРГИ. 
 
Допълнителни изисквания  
След като бъдат окончателно одобрени и подпишат договор за финансиране, одобрените 
кандидати ще трябва да изпращат график с планираните от тях учебни дейности.  
Финансирането на всеки кандидат ще бъде извършено следния начин: 60% от сумата ще бъде 
платена до две седмици от подписването на договор за финансиране, а останалите 40% - след 
предаване и одобрение на крайния финансов отчет и след признаване на определен брой 
кредитите от ФМИ. Средствата се превеждат по банков път в български лева. 


